
magyarországi televíziózás története
nagyban összefonódik a Kádár-rezsim-
mel. Elvégre a Kádár János nevével

fémjelzett korszakot 1956-tól, a forradalmi
idõktõl 1988. május 22-ig, azaz névleges poszt-
jából, a pártfõtitkári tisztségbõl való felmenté-
séig számítjuk – ugyanígy a Magyar Televízió
hivatalosan 1957. május 1-jén kezdte meg mû-
ködését, és hegemóniája a mûholdas csatornák
és a kereskedelmi televíziózás megjelenéséig, 
a kábeltelevíziós hálózat térhódításáig tartott.
Adalék, hogy 1985-tõl datálható a digitális mû-
holdas televíziózás az európai kontinensen, de
a házi parabolaantennák elterjedésének csak az
1988-ban pályára állított ASTRA1 mûhold
üzembe helyezése után volt értelme. Tehát ezek
a folyamatok a nyolcvanas évek végétõl kezdtek
el egymást követõen országosan is elterjedni.
Így nagyjából egybeesett ez az idõszak Kádár
hatalomból való kiszorulásával. Elvégre 1987.
június 25-tõl ténylegesen már Grósz Károly,
majd Németh Miklós, a szabad választások után
pedig Antall József irányította Magyarországot. 

Azokban az évtizedekben a Magyar Televí-
zió (MTV) mondhatni a Kádár-rendszer tõkéje
volt. Visszatekintve ezért is tûnik szimbolikus-
nak, hogy az állami legfõbb társadalomformáló
médium székhelye az egykori Tõzsdepalota, a
1948-ban felfüggesztett Magyar Tõzsde valami-
kori épülete volt. Tegyem hozzá, hogy az impo-
záns komplexum a Szabadság téren található,
és az itt dolgozók feladata részint az volt, hogy 2019/6
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a kádári diktatúrában egyfajta szabadságérzületet sugározzanak szét. Mivel az
adás részint a határon túl is fogható volt, ezt talán jobban lehetett érezni példá-
nak okáért a Ceauºescu által irányított Romániából nézve. Ott a televíziónak
nem volt meg ennyire a szelepjellege, a román tévé adását inkább a keményvo-
nalas propagandisztikus célkitûzés jellemezte. Már ebben is megnyilvánulni lát-
szott a két rezsim eltérõ jellege. 

Az, hogy a Kádár-rendszer legfõbb kultúrpolitikusának, Aczél Györgynek mi-
ben állt a legfõbb médium irányítását illetõen a szerepe, egy másik kutatás tár-
gyát képezi majd. Az azonban leszögezhetõ, hogy a televíziózás a kiemelten 
támogatott kategóriába tartozott „a három T” (tûr, tilt vagy támogat) aczéli alap-
elvét tekintve. Az MTV irányítása nagyban a párt kontrollja alatt volt. Így az,
hogy a televízió a közhangulatot az államberendezkedés ellen hergelje, leginkább
csak tévedés következménye lehetett. Különösebb esetrõl nem tudunk. Efféle
helyzet modellezése jobbára csak a Gyula vitéz télen-nyáron címû 1970-es filmsza-
tírában jelenik meg. (Mellesleg Bácskai-Lauró István rendezése a tévésorozatok és
a társadalom kapcsolatát fordítja ki, és a hatalmi kontrollt állítja pellengérre.) 

Romániában – mint említettem – más volt a televíziónak szánt szerep. Onnan
nézve a magyar tévé adása ablakot nyitott a Nyugat felé. Hiszen az adásidõ
hossza és a mûsorkínálat színessége szembeötlõen a választás illúzióját kelthet-
te az adást fogó határon túli nézõkben. Ez pedig láthatóan igencsak szemben állt
a Ceauºescu-médium monokróm és jobbára egysíkú mondanivalójú propagan-
datelevíziójával. 

Persze nyilván, ha a Magyar Televízió akkori kínálatát a tényleges nyugati or-
szágok (piacgazdasági alapokon is nyugvó) mûsorpolitikájával vetjük össze, még
mindig siralmas képet kaphatunk a választás tekintetében. De szorítkozzunk
most inkább a vasfüggönytõl keletre esõ részre. Ott is koncentráljunk arra, hogy
a Magyarországon sugárzott sorozatok hogyan is befolyásolhatták a közvéle-
ményt, milyen kelet-nyugat képet alakítottak ki, és fõleg arra, hogy az államha-
talom hogyan használta ki ennek a médiumnak a sajátosságait. 

Anélkül, hogy behatóbban foglalkoznék velük, megemlíteném, hogy van pár
kiemelkedõ televíziós alkotás, amely nagyban meghatározta a konzervált világ
társadalomképét. Ezek jobbára a televíziós szériák közül kerültek ki. Meghatáro-
zó a mûfaj. Hiszen pont ez a mûfaj az, aminek sajátosságaival éberen tartották 
a szerzõk és a sugárzók a tartalom felé irányuló befogadói kíváncsiságot, mond-
hatni markukban tartva az ország lakóinak közérdeklõdését.

A konzerválásban mellesleg eleve óriási szerep jutott a televíziózásnak. Hi-
szen a csatornák száma véges volt, az adásidõ és a mûsorterv pedig elõre lefek-
tetett alapokon nyugodott, és állandó kontroll alatt volt. A szabadság abban 
is kulminált, hogy a nézõ nem egyszer, hanem az ismétlések során többször is
megnézhetett egy sorozatot. Így a hatalom által irányított televíziózás nem 
felgyorsította, hanem ellenkezõleg, lassította a generációs különválást, homoge-
nizálta a társadalmat, amelynek tagjai az idõ elõrehaladtával egyre több idõt töl-
töttek a képernyõk elõtt. 

Ugyanaz a sorozat a hetvenes és nyolcvanas években nagyjából ugyanazt az
érzetet váltotta ki a nézõben. Így például sokszor ugyanazt nézte a nyári szünet-
ben egy gyerek, akár 1960-ban, 1970-ben, és az is, aki 1980-ban született. (Pél-
dának okáért a Magyar Televízió saját gyártású A Tenkes kapitánya címû soroza-
ta 1964-tõl folyamatosan ismétlésben volt. Sõt még a mai napig is ismétlik a6
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retrocsatornák. Persze akkor nem volt különösebb konkurens adó, így mondhat-
ni a nézõ elõbb-utóbb találkozott vele.)

Azt is meg kell említenem, hogy a televízió nézése kezdetben közösségi 
élmény volt. Szóval egy-egy sorozat közös megtekintése kollektív élményt nyúj-
tott, hiszen általában egy sorozatszeánsz családi vagy baráti esemény volt. A ké-
szülékek széles körû elterjedése elõtt még számos esetben elõfordult, hogy a lakó-
közösség tagjai egy-egy székkel állítottak be a készülék tulajdonosához a közös
sorozatnézésre. Így oldván meg az esetleges ülõhely hiányát, áthidalván az eset-
leges kényelmi problémákat.  

De mely sorozatok is befolyásolták a közvéleményt? Nézzük elõször meg,
hogy milyen sorozatok is készültek a Magyar Televízióban elsõdlegesen saját
használatra és saját gyártásban. Példának okáért a már említett, a dicsõ múltnak
emléket állító A Tenkes kapitánya eredetileg ifjúsági sorozatnak indult. De törté-
nelmi ihletettsége, illetve az, hogy gyakorlatilag irányított mûsorterv szerint zaj-
lott a képernyõ és a nézõ érintkezése, igazából minden korosztály számára köz-
kedveltté tette. De majd ugyanez mondható el az összes többi magyar és külföl-
di sorozatról is. Elvégre a televízió a közös, nyugodt kikapcsolódás lehetõségét
hozta el a dolgozó embernek és családjának. Maga a hetenkénti összeülés élmé-
nye, a várakozás, a látottak elemezgetése és a késõbbi fejlemények elképzelése
közös platformot teremtett az adást fogó nézõknek. 

A mûsorkínálat jelentõs részét javarészt magyar sorozatokkal, az MTV saját
gyártású alkotásaival igyekeztek kitölteni. Mégis az akkori repertoárt számos
nyugatról, de fõleg a keleti blokk országaiból átvett sorozattal is próbálták színe-
síteni. A csehszlovák Kisvakond, Rumcájsz kalandjai, a Varázsceruza, a lengyel
Lolka és Bolka, a szovjet No, megállj csak! vagy az ezektõl nagyban eltérõ brit
Jamie és a csodalámpa ugyanúgy a kedvencekhez tartozhatott, mint az MTV-ben
készült, mellesleg külföldön is sikeres, többrészes, rövid, fõleg gyerekeknek ké-
szült magyar mesefilmek.

Nyilván kategorizálhatjuk az MTV sorozatait korosztály szerint, de a befoga-
dói szegmens tekintetében nagy volt az átjárás a nemzedékek között. Azaz nem
annyira a kor vagy az ízlés határozta meg, hogy mit néz az ember. Hanem az,
hogy mit adnak éppen a tévében. A mesefilmek példának okáért nemcsak a gye-
rekeket ültették a képernyõk elé, hanem a felnõtteket is. A társadalom egyre szé-
lesebb rétege ismerte a televízió elterjedésével egy ütemben a Peti, a Gusztáv, 
a Rémusz bácsi meséi, a Csupafül, a Mazsola és Tádé, a Mézga család, a Kukori
és Kotkoda, a Frakk, a macskák réme, a Mirr-Murr kalandjai, a Mekk Elek, az
ezermester, a Kérem a következõt!, a Mikrobi, A kockásfülû nyúl, A legkisebb ug-
rifüles, a Süsü, a sárkány, a Vízipók-csodapók, az Animália vagy a Futrinka utca
címû mesesorozatokat. 

De ide sorolhatjuk akár a belügyminisztérium megbízásából 1979-ben ké-
szült, a rendõrséget népszerûsíteni vágyó rajzfilmsorozatot, a 1981-ben bemuta-
tott Pityke õrmestert is. Csak hogy jelezzem, a népmûvelés nagyban a televízió-
zás feladata is volt. A báb-, gyurma- vagy rajzfilmsorozat az egyszerû etikai
irányadáson túl akár rejtett propagandát is tartalmazhatott. 

A Pityke õrmester készítésének és bemutatásának körülményei megint csak azt
sugallják, hogy a nyolcvanas évek nem volt elválasztó jellegû az eddigiek tekinte-
tében. Hiszen a konzervált világban a rajzfilmek ugyanúgy vonzották a kicsiket és
nagyokat is. Az Esti mese ismert mackós szignálját általában a Tévétorna követte,
mely a következõ – alcímnek is felfogható – inzerttel kezdõdött: Idõsebbek is el-
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kezdhetik! Ez már önmagában is azt jelentheti, hogy az egyébként animációval
kezdõdõ népmegmozgató intézkedés feltételezte, hogy az Esti mese körüli mûsor-
idõben már több generáció is megtalálható lesz a készülékek közelében. 

Persze meghatározó lehet, hogy a Tévétorna bár az Esti mese (gyurma-, báb-
vagy rajzfilmsorozat) után, de a Híradó elõtti rövid blokkban szerepelt. Így az
MTV egyik legnézettebb mûsora lett. (Az 1975-tõl 1989-ig tartó, mindössze öt-
perces Tévétorna a tornász múlttal bíró Bérczi István mûsorvezetése alatt zajlott.
Õt Müller Katalin extornász egészítette ki. Késõbb csatlakozott a projekthez
Makray Katalin három lányával, Alexával, Petrával és Grétával. Ezáltal a nézõk
fejében némi zûrzavart keltve. Hiszen nehezen volt összeilleszthetõ a szocialis-
ta családképpel az, hogy miért is van a mûsorban a kelleténél több szereplõ.
Makray és lányai mellesleg a televízión kívül az egykori köztársasági elnök,
Schmitt Pál családját képezik.) 

A Tévétorna mint összekötõelem sokáig való fennmaradása is jelzi, hogy a te-
levíziós mûsorpolitika inkább összeforrasztani látszott a generációkat és ezenkí-
vül a hetvenes és a nyolcvanas éveket. Hasonlóképpen az eddigiekhez készültek
ugyan új mesefilmek, de a régebbiek is ismétlõdtek. A repertoár annyiban szí-
nesedik, hogy bekerülnek a gyártásba a nemzeti identitást érintõ alkotások, és
megindulnak a kísérletezések. A Magyar népmesék, a Mesék Mátyás királyról, a
Mondák a magyar történelembõl az elsõ irányvonalra példa. Míg mondjuk a Szi-
mat Szörény, a szupereb már egy érdekesnek induló, ám mégis inkább a népsze-
rûtlenség ködébe veszõ kísérlet, amely aztán nem tudta kiállni az idõk próbáját. 

A Pom Pom meséi, a Misi mókus kalandjai, A nagy ho-ho-ho-horgász, a Sebaj
Tóbiás, a Zénó és még a Leo és Fred is hozzák a hetvenes években megszokott
minõséget. Ám születnek felejthetõbb alkotások is ekkoriban, ilyen a Jómada-
rak, A nagyeszû sündisznócska, a Marci és a kapitány, a Gyurmatek, a Kíváncsi
Fáncsi, a Dörmögõék kalandjai, a Fabulák, a Vackor az elsõ bében, és némileg a
Benedek Elek meséi, a Trombi és a tûzmanó és a Varjúdombi meleghozók is ebbe
a kategóriába sorolhatók.

Az olyan ifjúsági sorozatok, mint a Tüskevár, a Rózsa Sándor, A fekete város,
Az öreg bánya titka, a Robog az úthenger, a Keménykalap és krumpliorr, a
Sztrogoff Mihály, a Vivát, Benyovszky!, a Hungária Kávéház vagy a Sándor Má-
tyás majd minden generáció számára befogadhatónak mutatkoztak. Számos film
közülük irodalmi alapokra épült. A szerzõk között ott volt az iskolai tananyag
részét képezõ Mikszáth, Jókai és Móricz. És a filmek között voltak koprodukció-
ban készült alkotások is, például a Sztrogoff Mihály, a Vivát, Benyovszky! vagy 
a Sándor Mátyás, amelyeken látszott, hogy több eredeti helyszínen forogtak, 
a magyar nézõknek ismeretlen (ezért érdekes) színészekkel is, méghozzá jelen-
tõs büdzsébõl. 

Megkockáztathatom azt is, hogy kijelentsem: a felnõtt befogadó gyermeki ré-
szét is csiszolták ezek a televíziómûsorok. Így nemcsak a történelmi háttérrel
rendelkezõ sorozatok, hanem még a Csukás István-féle Keménykalap és krump-
liorr is elnyerhette a felnõtt befogadó tetszését. Persze részint a rendszer lénye-
ge is ezen nyugodott. A párt – vagy ha úgy tetszik, a szocialista Magyarország 
arca, „Kádár apánk” – vigyáz a még gyermekcipõben botladozó, cseperedõ, gyer-
mekien ártatlan szocialista emberre. 

Ennek mentén a Bors, az Egy óra múlva itt vagyok vagy a Sólyom a sasfészek-
ben, a Kémeri, de még az Abigél is a magyar közelmúlt olyan szakaszait igyeke-
zett bemutatni, amely ábrázolásához kellett némi körültekintés és óvatosság.8
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Egyrészt, hogy a hitelesség is megmaradjon, másrészt, hogy az akkori miliõ ne
keltsen a szocialista társadalomban élõkben a letûnt korok felé különösebb
nosztalgiát. Bár a Hungária Kávéház is Heltai Jenõ, Móricz Zsigmond, Mikszáth
Kálmán írásain alapult (filmre írta Csurka István), mégis nyugatnémet segédlet-
tel volt leginkább piacképessé tehetõ. 

Azaz a koprodukciónak köszönhetõen ezek a filmek nem is annyira a hazai,
mint inkább a nyugati piacra váltak eladhatóvá. Ez a fajta gazdaságpolitikai fel-
fogás vonatkozik a már említett többi koprodukciós alkotásra is, de fõleg a Vivát,
Benyovszky! és a Verne-regénybõl készült Sándor Mátyás népszerûsége más or-
szágokban is ennek a kooperatív gyártásnak volt köszönhetõ. Bár Magyarorszá-
gon jobbára magyar történetnek tekintette a nézõ az ezekben a filmekben futó
történeteket. A magyar befogadó nem is nagyon figyelt oda a termék koproduk-
ciós jellegére, az eredményt szinte színmagyarnak tekintette. Ezáltal a magyar
szocialista sorozatipar talán visszahozta a tudat alatt lappangó Nagy-Magyaror-
szág-, vagy ha úgy tetszik, birodalmi reflexeket.  

A szocialista államberendezkedés a teljes foglalkoztatást hirdette, és egyben
a közbiztonság százszázalékosságát. Ezért az államhatalom a bûnözés formáit 
általában a múlt ügyének tekintette, illetve a nyugati államberendezkedések mé-
telyeként értelmezte. Legalábbis ezt a képet igyekezett sugározni az emberek 
felé. Ennek bemutatására voltak jók a külföldrõl beengedett sorozatok, illetve a
20. század második fele elõtt játszódó történetek. 

Persze a bûnözést nem sikerült soha igazából teljes mértékben visszaszorí-
tani. Így szelepként mûködött pár MTV-gyártású sorozat, amely már 12 éven
aluliak számára nem volt ajánlva. Ilyen volt a Megtörtént bûnügyek, a Két pisz-
tolylövés és a Kántor. Ezek által a bûnüldözõi tevékenységbe engedett némi be-
tekintést a rendszer, persze így azt is láthatta a nézõ, hogy a szocialista puha
diktatúrában is létezik alvilág. A bûnözésnek mondhatni számos válfaja van. 

Igazodván a világûr meghódításának új fejleményeihez, vagy ha úgy tetszik,
az akkor az irodalomban is népszerû utópiákhoz, a Magyar Televízió is hozzáfo-
gott ilyenek gyártásához. A bunker vagy A feladat ilyen volt például. Illetve az
Õrjárat a kozmoszban – az Orion ûrhajó fantasztikus kalandjai nyugatnémet so-
rozat átvétele után, a népszerûségére való tekintettel az MTV elkészítette a szin-
tén igencsak népszerû Pirx kalandjait. (Többek között erre is történik utalás 
a Gyula vitéz télen-nyáron címû filmben.) Érdekes, hogy a nyolcvanas évek vé-
gén egy ehhez hasonló utópia mennyire nem érdekelte már a nagyközönséget.
Hiszen az 1987-ben bemutatott Az én nevem Jimmy címû sci-fi-sorozatot már
nem találták ismétlésre érdemesnek a nézõk. Ez nem meglepõ, hiszen ekkor már
a mûholdas adások vétele is lehetõvé vált, nem beszélvén arról, hogy pár évvel
korábban a videózás is megkezdte térhódítását.

A Nyolc évszak címû, az akkori Magyarországon játszódó történetnek ellen-
ben hatalmas rajongótábora lett. Egyrészt mert a korszak akkor legfontosabb 
fiatal színészeit vonultatta fel. Másrészt mert a történet végre a realitást igyeke-
zett tükrözni, kvázi hihetõ és aktuális problémákkal foglalkozott. A másik nép-
szerû sorozat egy olasz–magyar koprodukció volt, a T.I.R., mely a szállítmányo-
záson keresztül mutatta be, hogy milyen is a nyugati világ. Ez szintén a jelen-
ben játszódott, és a karakterek némileg a Bud Spencer és Terence Hill párosra
emlékeztethették a magyar nézõket. A gyerekeknek pedig még társasjáték is 
készült a film alapján. Egyfajta bevezetésként a piacgazdaság és a szállítmányo-
zás rejtelmeibe.
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A nyolcvanas évek vége már a változások szelét lebegtette. Ez nem csak ab-
ban látszott meg, hogy Kádárt és elaggott vezetõtársait egy új, negyvenes évei-
ben járó konjunktúra követte. Azaz vezetõ- és látásmódbeli csere ment végbe,
akárcsak a Szovjetunióban. Hanem a sorozatokon is érzékelhetõ volt a konzer-
vált világ vége. A Linda még az utolsó próbálkozás volt a karhatalomba vetett bi-
zalom visszaállítására. A sorozat üzenete nem feltétlenül az volt, hogy „légy
rendõrnõ”, bár nyilván ez is része volt a tervnek. Hanem a színésznõ, Görbe Nó-
ra alkata miatt a sorozat sokkal inkább minden gyereket (fiút, lányt) a rendõri
szakma felé terelgethetett. A népszerû taekwondo révén – amely a gyerekfejek-
ben nem különült el a többi ázsiai küzdõsporttól – a kis termetû, gyengének tû-
nõ szereplõ ugyanis általában leverte a nyugati típusú gonosz gengsztereket. 

Az Angyalbõrben címû sorozat ugyanekkor a hadseregbe, pontosabban a sor-
katonai szolgálatba vetett hitet igyekezett reklámozni. Egy jó buliként bemutat-
ni a férfiegyüttlétet. (Ennek elõdje a televíziózás hõskorában, 1966–67-ben ké-
szült Princ, a katona volt.) Bár az Angyalbõrben felettébb népszerû volt, meggyõ-
zõereje valószínûleg a Tévétornáéval vetekedhetett. A rendszer puhulását látva
a huszonéves férfiak nem akarták a legszebb fiatal éveiket a korszerûtlen hon-
védség kötelékében eltölteni, mint ahogy a Tévétorna sem feltétlenül vett rá 
széles tömegeket a rendszeres mozgásra. 

A mozgás és sportélet felé való elkötelezõdésért a Linda tett a legtöbbet. Ha-
tására (és persze más, egyéb keleti küzdõsportokat bemutató filmek nyomán) 
a társadalom széles rétegei fordultak az önvédelmi sportok felé. Ha már önvéde-
lem, a Linda mutatott be a nyolcvanas évektõl egészen a rendszerváltásig ma-
gyarországi bûnözõket, olyanokat, akikkel szemben védekezésre kényszerült 
a társadalom. (Az elsõ széria 1984-ben, a második ’86-ban, a harmadik ’89-ben
került bemutatásra a Magyar Televízióban.)  

Addig a már felsoroltakon kívül javarészt az import nyugati sorozatokban mu-
tattak be komoly bûnügyeket. Elvégre a szocialista Magyarországon a hivatalos
pártpolitikai álláspont szerint a közbiztonság majdhogynem teljes mértékû volt. 
A hatalmi gépezet teljes kontroll alatt tartotta a társadalmat, az egyénnek már csak
a teljes körû foglalkoztatás miatt is megvolt a maga helye. Ez nagyban csökkentet-
te az esetleges kilengésre, társadalmi devianciára irányuló cselekedeteket. 

Ezért a hatvanas évektõl Az Angyal, a Minden lében két kanál, a San Francis-
co utcáin, a Columbo, a Tetthely, a T.J. Hooker vagy a Derrick voltak hivatottak 
a bûnt, a bûnözést, bûnüldözést szemléltetni. Elvégre a kriminalizáltság csak a
dekadens Nyugat áfiuma lehet, sugallták a televízión keresztül is. A nyugatné-
met vagy egyesült államokbeli sorozatok által kapott a magyar tévénézõ olyan
Nyugat-képet, ahol a rendõrség napi rutinjához tartozott a bestiális gyilkosságok
megfejtése. A magyar nézõ ott látott prostitúciót, vagy ott látta azt, hogy az át-
lagembernek engedélye van lõfegyverre, ott láthatott utcai lövöldözéseket, autós
üldözéseket.

Persze nem minden nyugatról Magyarországra behozott sorozat volt ilyen. 
A Muppet Show (Breki és a többiek) nemcsak az amerikai sztárokat mutatta be,
anélkül, hogy tudtuk volna, hogy õk miért is fontosak az ottani közönségnek, ha-
nem egy világhírû brandet jelenített meg. Megtekintése az eddig látottaktól
nagyban eltérõ vizuális és zenei élményt hozott be. Célközönsége nemcsak 
a gyerekekre korlátozódott, mûsoridei elhelyezése a felnõtteket is érintette. 

A nyugati sorozatok közt számos brit monstre történet futott nagy népszerû-
séggel, olyanok, mint Az Onedin család vagy A Forsyte Saga. Ezek a szappanope-10
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rák ágyaz tak meg leg in kább az olyan tá vo li kul tú rák vi lá gá ba el ka la u zo ló so ro -
za tok nak, mint a ja pán tör té nel mi idõk ben ka lan do zó Sógun vagy a meg döb ben -
tõ en nagy ér zel mi ha tást ki vál tó bra zil Rab szol ga sors cí mû telenovella, köz nyel -
ven Isaura. Bár an nak a Gyö ke rek cí mû ame ri kai tör té net le ve tí té se is le he tett
va la me lyest az elõ fu tá ra.

Ezek per sze mind az el vá gyó dás ra, a ki kap cso ló dás ra éhe zõ né zõt elé gí tet ték
ki. A szo ci a lis ta so ro za tok azon ban, épp el len ke zõ leg, a kö zös múlt fel dol go zást,
il let ve az ak tu á lis tár sa dal mi prob lé mák kal va ló szem be né zést igye kez tek erõ sí te -
ni. A ta vasz 17 pil la na ta cí mû szov jet so ro zat, köz nyel ven az Isaurához ha son ló -
an a fõ sze rep lõ jé rõl el ne ve zett Stierlitz a II. vi lág há bo rú kém tör té ne te it pró bál ta
mo del lez ni. De eh hez ha son ló an a II. vi lág há bo rút idéz te meg A ha lál ar chí vu ma
is a Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság ból, vagy akár a Négy pán cé los és a ku tya cí -
mû len gyel film so ro zat is.

A szo ci a lis ta hét köz na pi ság ban fel lel he tõ prob lé mák kal fog lal ko zott a Nõk a
pult mö gött cí mû cseh szlo vák mû, amely egy át la gos nak szá mí tó élel mi szer bol -
tot vá lasz tott hely szí né ül. De ilyen volt a Men tõk vagy a Kór ház a vá ros szé lén
is. Ezek ben az egész ség ügy szû rõ jén mu tat ták meg, hogy a szo ci a lis ta tár sa dal -
mak ban sincs fel tét le nül min den rend ben. Per sze a cseh szlo vák so ro zat ipar tól
is szá mos olyan szé ri át meg vett az MTV, amik nagy já ból kí vül re kesz tet ték a tár -
sa dal mi prob lé má kat. Ilyen volt a Lá to ga tók, a né met kop ro duk ci ó ban ké szült
Tau bá csi vagy a Csil la gok kül döt te (Majka).

A köz be szé det azon ban egy ju go szláv so ro zat, a For ró szél – vagy köz nyel ven
a Surda – ha tá roz ta meg leg in kább. A For ró szél, bár 1980-as gyár tá sú, 1984-ben
ke rült a ma gyar or szá gi te le ví zió né zõk elé. Nép sze rû ség ének egyik oka a sze rep -
lõk szó ki mon dó ka rak te re. Az alap at ti tû dö ket az elé ge det len ség ha tá roz za meg,
ezt cso ma gol ta hu mor ba Siniša Pavić for ga tó könyv író, és ezt tö ké le te sí tet te 
a ma gyar szink ron. A For ró szél fõ sze rep lõ je, Surda és ál lan dó el len pó lu sa, Bob
az egész tár sa dal mon át íve lõ ka lan dok ba ke ve red nek. Nin cse nek hely hez köt ve,
nincs ál lan dó mun ka hely ük, mint a töb bi so ro zat sze rep lõ i nek. Ke re sõ kis em be -
rek. Ér de kes ség, hogy a nyolc va nas évek Ju go szlá vi á ja a Nyu gat ér ze tét kelt het -
te az ak ko ri ma gyar né zõk ben. Míg Ro má ni á ból, Len gye lor szág ból és ál ta lá ban
a szo ci a lis ta blokk or szá ga i ból a ká dá ri Ma gya ror szág ra men tek az em be rek,
hogy olyan áruk hoz jus sa nak, amik hez ott hon nem tud tak hoz zá fér ni, ad dig a
ma gya rok Ju go szlá vi á ba ruccanak le, hogy ju go szláv áruk ra, akár nyu ga ti ter mé -
kek re vagy azok jó mi nõ sé gû ha mi sít vá nya i ra szert te hes se nek. 

A mor gás jo ga a For ró szél ben en ge dé lye zett volt, sõt ez jel le mez te a sze rep -
lõ ket. Míg a töb bi szo ci a lis ta or szág ban ké szült so ro zat ese té ben csak
éppenhogyisággal mû köd nek a sze le pek, ad dig a Surda sze rep lõi tel je sen ki -
eresz tik a gõzt, ál lan dó an pro vo kál va ez zel a szo ci a lis ta be ren dez ke dé se ket. 
A prob lé mák nyil ván könnyen át ve tít he tõk vol tak a ma gyar tár sa dal mi for mák ra
is, át hal lá sos mó don a té vé né zõk ma gu ké nak érez ték a jel le me ket és a tör té ne -
te ket. Eb ben a so ro zat ban a sze rep lõk olyan prob lé mák mi att füs tö lög het tek, ame -
lye ket egy el ken tebb, óva to sabb for má ban Ma gya ror szá gon csak az 1987-ben in -
du ló Szom szé dok cí mû teleregényben en ge dé lyez tek. 

Eb bõl is az kö vet ke zik, hogy a so ro za tok – le gyen szó a nyu ga ti vi lág ból been -
ge det tek rõl vagy a ke le ti blokk or szá ga i ból be ho zot tak ról – olyan, a szé les tár sa -
dal mat meg moz ga tó erõ vel bír tak, mint ke vés más mû faj. Ezért is el len õriz te a
ha ta lom a tar tal mu kat. Ez ál tal is ma ni pu lál va a köz han gu la tot. Ez ál tal is be fo -
lyá sol va a ma gyar or szá gi né zõ Nyu gat-ké pét. Ez ál tal is meg ha tá roz va a Ma gyar
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Népköztársaság állampolgárának a keleti blokk többi állampolgárához viszonyí-
tott értékét. 

A sorozatok hatása másként mutatkozott meg, mint a híradóké vagy a kül- és
belpolitikai mûsoroké. Hiszen a sorozatok szélesebb körhöz szóltak. És nem a
puszta demagógia módszerével stimuláltak. A nézõ vágyott a hetekre leosztott
programra. A képernyõn látottak aztán nagy hatással voltak a beszélgetésekre,
befolyásolták a közhangulatot. A televízió így persze kábítás is volt, mákony a
szocialista ország tévénézõjének. Az emberek az irányított adás miatt nem foly-
tak bele kritizáló módon a politikába, túlzottan nem elégedetlenkedtek. 

A legszélesebben vett társadalmi csoportokra a sorozatok lehettek a legna-
gyobb befolyással. Ezek hoztak közös kulturális nevezõre generációkat. Ezek a
sorozatok voltak azok, melyek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a társada-
lom összekovácsolódjon, homogenizálódjon, konzerválódjon. Ez pedig alapvo-
nása volt a Kádár-rendszernek. Nem pusztán érdekesség, hogy mennyire egy-
beesik a televíziózás eme korszaka és a rendszer felépülése, stabilizálódása,
majd szétesése.

Hiszen látni lehet, hogy meglehetõsen egybeesik Kádár hatalomból való ki-
kerülése és a fenti állapot megszûnése. Mára a generációk már akár pár évenként
megkülönböztetik magukat a többitõl, fõleg a csak õket érõ mediális ingerek
alapján. (Persze errõl részint az internet tehet. Hadd vegyük ugye ehhez hozzá,
hogy a megmaradt szocialista diktatúrák mennyire nem preferálják a netet.) 
A kádári Magyarországon a nézõk rétege életkorban meglehetõsen széles, évti-
zedekben mérhetõ volt. Egy sorozat sokszor nagyjából ugyanazt jelentette egy
hatvanasnak, mint egy húszévesnek. Közös értékkel bírt, és közös megértési
platformot teremtett. Kijelenthetõ, hogy az MTV sorozatpolitikája a kádári kul-
túrpolitika csodafegyvere lehetett.
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